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ความรูเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะและการประเมินผล
(Competency-Based Curriculum and Assessment)
โดย สุจิตรา ปทุมลังการ
ศึกษานิเทศกชํานาญพิเศษ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

แนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Approach)
สมรรถนะ (Competence) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติ (Performance) ภายใตเงื่อนไข (Condition)
โดยใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ระบุไว ใหไดมาตรฐาน (Standard) ตามเกณฑการปฏิบัติ (Performance Criteria)
และมีหลักฐานการปฏิบัติ (Evidence) ใหประเมินผลและตรวจสอบได
หลักสูตรฐานสมรรถนะ จึง ยึดความสามารถ ของผูเรียนเปนหลัก การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดนี้จะ
มีการกําหนดเกณฑความสามารถที่ผูเรียนพึงปฏิบัติ ไดหลักสูตรที่เรียกวา หลักสูตรเกณฑความสามารถ จัดทําขึ้นเพื่อ
ประกันวาผูที่จบการศึกษาระดับหนึ่ง ๆ จะมีทักษะและความสามารถในดานตางๆ ตามที่ตองการ เปนหลักสูตรที่ไมได
มุงเรื่องความรูหรือเนื้อหาวิชาที่อาจมีความเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา แตจะมุงพัฒนาในดานทักษะ ความสามารถ
เจตคติและคานิยม อันจะมีประโยชนตอชีวิตประจําวันและอนาคตของผูเรียนในอนาคต หลักสูตรนี้มีโครงสรางแสดงให
เห็นถึงเกณฑความสามารถในดานตาง ๆ ที่ตองการใหผูเรียนปฏิบัติในแตละระดับการศึกษา และในแตละระดับชั้น
ทักษะและความสามารถจะถูกกําหนดใหมีความตอเนื่องกัน โดยใชทักษะและความสามารถที่มีในแตละระดับเปนฐาน
สําหรับเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในระดับตอไป (ศ.ดร.ดํารง บัวศรี: 2535)

ที่มาของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ เริ่มใชมาตั้งแตป 1970 ในประเทศสหรัฐอเมริกา นิยมใชในการจัดหลักสูตรการ
ฝกอบรม (Competency-based Training) เชน สหรัฐอเมริกา คานาดา อังกฤษ เกาหลี ออสเตรเลีย เพื่อควบคุม
คุณภาพของบุคลากรในอาชีพตาง ๆ เพื่อเพิ่มการแขงขันกับนานาชาติ เชน ประเทศออสเตรเลียมี The National
Training Board เปนผูกําหนดมาตรฐานสมรรถนะระดับชาติ ( National Competency Standards) ใหนโยบาย และ
แนวทางการการดําเนินงานฝกอบรม โดยคาดหวังสิ่งที่ผูเขาอบรมจะสามารถปฏิบัติ (Performance) ไดเมื่อจบหลักสูตร
เช น การฝ ก อบรมดา นภาษาอัง กฤษเกี่ย วกั บอาชีพ ต า ง ๆ เช น ด า นอาหาร การโรงแรม ท อ งเที่ ย ว ของ TAFE
ประเทศออสเตรเลีย ก็จัดการฝกอบรมแบบ Competency Based Training in English Language Teaching และได
ปรับปรุงพัฒนา มาตรฐานสมรรถนะของอาชีพตาง ๆ จนถึงปจจุบัน รวมถึงการเทียบความรูและประสบการณ
ดังขอมูลการสืบคน จาก www.google.com
1. RPL in Australian Vocational Education and Training: what do we ...
รูปแบบไฟล: PDF/Adobe Acrobat - แสดงเปนแบบ HTML
National Competency Standards: Policy and Guidelines. Canberra, National Training Board: 72. NTB (1992).
Policy and Guidelines: second edition. ...
www.avetra.org.au/AVETRA%20WORK%2011.04.08/CS3.1%20-%20Helen%20Smith.pdf 2. EE-OZ electrician; electrical; electricity; gas; generation ...
High Risk Work Licensing Units of Competency · National Workshops - 2008 ... In relation to EE-Oz Training
Standards the ElectroComms and EnergyUtilities ... www.ee-oz.com.au/ - 34k - หนาที่ถูกเก็บไว - หนาที่คลายกัน
3. National competency standards : policy and guidelines / National ...
Available in the National Library of Australia collection. Author: National Training Board (Australia); Format:
Book; 36 p. : ill. ;
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ป จ จุ บั น สถาบั น การศึ ก ษาต า ง ๆ ในหลายประเทศ ได นํ า แนวทางการฝ ก อบรมแบบฐานสมรรถนะ
(Competency Based Training) มาใชกับการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
(Competency Based Curriculum) ซึ่งเปนที่ยอมรับจากผูกําหนดนโยบาย และ ผูนําดานหลักสูตรของประเทศตาง ๆ
อยางกวางขวาง

ขอดีของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
• กําหนดผลการเรียนรูอยางชัดเจน วาผูเรียนสามารถทําอะไรไดเมื่อจบหลักสูตร (Course
/Performance Outcomes)

Outcomes

• ใชมาตรฐานสมรรถนะเปนกรอบในการพัฒนาหลักสูตร กําหนดเนื้อหา วางแผนการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล ทําใหการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับการประเมินผล และการรับรองคุณวุฒิ

• มีเกณฑการปฏิบัติ (Performance Criteria) เพื่อใชในการประเมินผลผูเรียนที่แนนอน

กรอบมาตรฐานสมรรถนะ (Competency Standards)
มาตรฐานสมรรถนะ เปนขอกําหนดความรู และทักษะ และนําความรูและทักษะนั้น ๆ ไปประยุกตใชในการ
ทํางาน โดยปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด (Competency Standards reflect the specification of the
knowledge and skill and the application of that knowledge and skill to the standard of performance required
in employment)
การจั ด หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รแบบฐานสมรรถนะ จึ ง มี ก รอบมาตรฐานสมรรถนะ เป น
ตัวกําหนดความรู และ ทักษะ ที่คาดหวังวาผูเรียนจะสามารถปฏิบัติภาระงาน / กิจกรรมตาง ๆ ไดเมื่อเรียนจบหลักสูตร
และสามารถวัดและประเมินผลไดตามเกณฑการปฏิบัติที่กําหนด

องคประกอบของมาตรฐานสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานในอาชีพ จะกําหนดสมรรถนะที่คาดหวังวาผูเรียนจะสมารถปฏิบัติได ประกอบดวย
• หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence / Competency) เปนขอบขายกวาง ๆ (Broad Area) ของงาน
(Job) ใน
อาชีพหนึ่ง ๆ ที่ผูเรียนตองปฏิบัติ โดยใชความรูและทักษะ หรือ อาจรวมถึงเจคติ
• สมรรถนะยอย (Element of Competence) เปนภาระงานยอย(Task) ที่ประกอบขึ้นภายใตงานในหนวย
สมรรถนะนั้น ๆ
• เกณฑการปฏิบัติ (Performance Criteria) เปนกิจกรรมยอย ๆ (sub-task) ภายใตสมรรถนะยอย ซึ่งเปน
ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ที่คาดหวังวาผูเรียนจะสามารถปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบหลักสูตร
• เงื่อนไข/ขอบเขตการปฏิบัติ (Conditions /Range of Variables) การปฏิบัติภายใตเงื่อนไขที่กําหนด อาจ
รวมถึง วัสดุ (Materials) เครื่องมือ (Tools) หรือ อุปกรณตาง ๆ (Equipment) ที่กําหนดให (หรือไมใหใช) เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานนั้นสําเร็จ
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เมื่อไดกรอบมาตรฐานสมรรถนะแลว การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การกําหนดเนื้อหา และกิจกรรมการ
เรียนการสอน จะสรางขึ้นภายใตกรอบมาตรฐานสมรรถนะที่กําหนด และจะเชื่อมโยงกับการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจ
เรียกวา การทดสอบวัดตามสมรรถนะ (Competency Test)

ลักษณะเฉพาะของภาระงาน (Task Characteristics)
การวิเคราะหหนาที่ใน 1 งาน/หนวยสมรรถนะ (Unit of Competency) จะมีองคประกอบ 3 ดาน คือ ความรู
ทักษะ และ/หรือ เจตคติ และมีภาระงานยอย (Element of Competency) ที่กําหนดใหปฏิบัติ เปนจุดประสงคของการ
ปฏิบัติงาน (Performance Objective) ดังตัวอยาง งานการประกอบอาหาร (Cookery) จะมีภาระงาน และ ภาระงานยอย ๆ
ตองสามารถปฏิบัติอะไรไดบาง
Job:
Cookery - Western Cuisine (การประกอบอาหารตะวันตก)
1. Unit of Competency: Use Basic Methods of Cookery
(Duty)
ใชวิธีการประกอบอาหารเบื้องตน
2. Element of Competency: Select, use cooking equipment (เลือกและใชอุปกรณการทําอาหาร)
(Task)
3. Performance Criteria: 1. Appropriate equipment is selected and used correctly for particular
(sub-task)
cooking methods
(เลือกอุปกรณอยางเหมาะสมและใชอยางถูกตองกับวิธีการประกอบอาหารแตละชนิด)
2. Equipment is used hygienically in accordance to manufacturer’s instructions.
(ใชอุปกรณอยางถูกสุขอนามัยตามขอแนะนําของผูผลิต)
Range of Variables (เงื่อนไข/ขอบเขตการปฏิบัติ)
• อุปกรณอาจรวม แตไมจํากัด แคอุปกรณตอไปนี้
1. เตาอบ เครื่องปงยาง กระทะ ที่ใชแกส หรือ ไฟฟา
2. เครื่องปน เครื่องผสม เครื่องหั่น
• วิธีการทําอาหารอาจรวมแตไมจํากัดแควิธีตอไปนี้ การตม อบ นึ่ง ตุน เคี่ยว ปง ยาง ทอด

เกณฑการปฏิบัติ (Performance Criteria) คือผลการเรียนรู ซึ่งคาดหวังใหผูรับการอบรม หรือ ผูเรียน
สามารถทําไดเมื่อเรียนจบหนวยนี้ ดังนั้น การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหนวยสมรรถนะนี้ ตอง
กําหนดจุดประสงคการปฏิบัติ (Performance Objective) หรือ จุดประสงคการเรียนรู โดยใหความรูและการฝกปฏิบัติ
เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะ สามารถปฏิบัติงานไดตามเกณฑที่กําหนด และการประเมินผลตองสอดคลองกับเกณฑการ
ปฏิบัติ จึงจะเกิดการเรียนการสอนและการประเมินผลแบบฐานสมรรถนะ เพราะใชสมรรถนะเปนตัวกําหนดตั้งแต การ
จัดการเรียนการสอนจนถึงการประเมินผล ซึ่ง การประเมินผล สามารถใชรูปแบบที่หลากหลาย ไดแก
การสังเกต (Observation) การสาธิตและตั้งคําถาม (Demonstration and questioning) แบบทดสอบและขอสอบอัตนัย
(Pen and Paper Test and essays) ซึ่งใชประเมินดานความรู การสอบปากเปลา (Oral Test) การทําโครงงาน
(Projects) สถานการณจําลอง (Simulations) แฟมผลงาน (Portfolios) การประเมินผลโดยการใชคอมพิวเตอร
(Computer-based assessment) ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเปนเครื่องมือในการสรางแบบทดสอบและบันทึกผลได
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จากตัว อยางที่แ สดงข า งตน จะเห็น ไดว า หนว ยสมรรถนะ สมรรถนะยอย เกณฑ ก ารประปฏิบั ติ การ
วางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล มีความสัมพันธสอดคลองกันอยางตอเนื่อง จึงเรียกการจัด
หลักสูตรฝกอบรม ที่นํามาประยุกตในการจัดหลักสูตรการศึกษาในสถาบันตาง ๆ ที่ยึดความสามารถ (สมรรถนะ) ใน
การปฏิบัติของผูเรียนเปนหลัก วา หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
แบบฐานสมรรถนะ

แบบดั้งเดิม

กําหนดผลการเรียนรู (Learning Outcomes /Course
Outcomes) หรือเรียกวา สมรรถนะ หรือ ภาระงาน
(Competencies or Tasks) อยางชัดเจน ซึ่งสมรรถนะที่
กําหนดขึ้นเปนสิ่งจําเปนกับการศึกษาและการปฏิบัติงาน
ในอาชีพตาง ๆ ที่คาดหวังวาผูเรียนจะสามารถปฏิบัติได
เมื่อจบหลักสูตร ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
สมรรถนะที่กําหนด

การเรียนการสอนยึดตําราเรียนเปนหลัก หรือ สื่อ
ตาง ๆ เพื่อนํามากําหนดเปนเนื้อหารายวิชา ซึ่งอาจ
ไมเกี่ยวของกับอาชีพ ผูเรียนไมทราบชัดเจนวาตองทํา
อะไรไดเมื่อจบหลักสูตร ผูสอนยึดเนื้อหาตามตํารา
เรียน บทตอบท หรือ หนวยตอหนวย

จัดกิจกรรมการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เลือกใชสื่อที่
หลากหลาย และอุปกรณที่จะชวยใหผูเรียนปฏิบัติภาระ
งาน (task-oriented activities) ได สําเร็จตามสมรรถนะที่
กําหนด เนนกระบวนการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับ
(Feedback) แกผูเรียนเปนระยะ เพื่อใหผูเรียนไดปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงานใหไดตามเกณฑ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามที่ผูสอน
กําหนด ผูสอนเปนผูสาธิต บรรยาย (Instructorcentred learning activities) ผูเรียนไดรับขอมูล
ยอนกลับนอย

ใหเวลาผูเรียนแตละคนเพียงพอที่จะปฏิบัติภาระงานหนึ่งๆ
ใหสําเร็จกอนที่จะไปสูภาระงานตอไป

ใหเวลาผูเรียนทุกคน ภายในเวลาที่กําหนดเทากันและ
เรียนบทเรียนตอไปพรอมกัน ซึ่งอาจมากไป หรือนอย
ไปสําหรับผูเรียนแตละคนที่มีศักยภาพแตกตางกัน

ใหผูเรียนแตละคนปฏิบัติภาระงานใหสําเร็จตามเกณฑการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด ใชการวัดผลแบบอิงเกณฑ (Criterion
referenced) ในการประเมินผลความสําเร็จของผูเรียน
แตละคน

ใชขอสอบวัดผลแบบอิงกลุม (Norm referenced) โดย
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับผูเรียนในกลุม

การฝกอบรม และจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Learner- centeredness)
เชื่อมโยงความรูและประสบการณเดิมของผูเรียนกับความรูและประสบการณใหม สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียน
ไดฝกกิจกรรมในสถานการณจริง มีทักษะการคิด และแกปญหา และบูรณาการกับการทํางานในสาขาอาชีพตาง ๆ
ดังแผนภาพ
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การสอนตามแนวคิดแบบดั้งดิม (Traditional Approach)
และแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Approach)
Traditional Approach

กิจกรรม
กอนเรียน

ผูเรียนไมตองเชื่อมโยง
ประสบการณและความรูที่มี
ผูสอนเปนผูจัดการประสบการณ
และความรู

กิจกรรม
ระหวางเรียน

Competency-based Approach
ผูเรียนเชื่อมโยงความรูและ
ประสบการณที่มีมาใช
ผูสอนใหความรูและประสบการณที่
เชื่อมโยงกับความคิดและคานิยม
ของผูเรียน

ผูสอนใหประสบการณและ
ความรูตอผูเรียน

ผูเรียนไดรับความรูและประสบการณใหม
แลวนํามาเชื่อมโยงกับความรูและ
ประสบการณเดิม

ผูเรียนฟงและดูการนําเสนอ

ผูเรียนกลั่นกลองความรูและคานิยม
ที่ไดรับใหม

ผูเรียนทดลองใชความรูและ
ประสบการณที่ไดรับใหมทั้งใน
สถานการณจําลองและชีวิตจริง

กิจกรรม
หลังเรียน

ผูเรียนทดลองความรู และ
ประสบการณใหมในชีวิตจริง
หลังจากเรียนจบแลว

ผูเรียนใชความรูและประสบการณ
ใหมเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนและ
หาความรูและประสบการณตอไป

ผูเรียนประยุกตความรูและ
นําไปใชในชีวิตจริง
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กลวิธีการจัดเรียนการสอน (Delivery Strategies)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

มีหลากหลายวิธี ไดแก

ใชสื่อประเภท Audio-Visual Materials
การระดมสมอง (Brainstorming)
กรณีศึกษา (Case Study)
ประสบการณทํางานรวมกัน (Cooperative work Experience)
การสาธิต (Demonstration)
การอภิปราย (Discussion)
การฝกซ้ํา ๆ (Drill)
ศึกษานอกสถานที่ (Field Trip)
กิจกรรมกลุม (Group Work)
เชิญวิทยากรมาบรรยาย (Guest Speaker)
ชุดการเรียน (Modules/learning Packages)
การบรรยาย (Lecture)
หองปฏิบัติการแบบเปด (Open Lab Sequences)
จัดอภิปรายโดยผูชาญการเฉพาะดาน (Panel Discussions)
โครงงาน (Projects), เอกสารจากองคกร บริษัท (Enterprise Papers), ผลงานตนแบบ (Prototypes), โรง
งานวิจัย (Research Projects), แบบจําลองตาง ๆ (Models)
การถาม – ตอบ (Questions and Answers)
การทบทวน/ ทํากิจกรรมเพิ่มเติม (Review/ Reinforcement)
บทบาทสมมุติ (Role Playing)
เกมสถานการณจําลองSimulation Games
Text or Reference Assessment

คําศัพทที่ควรรูและเกี่ยวของกับการจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ดังที่กลาวมาแลววา การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะเนน การปฏิบัติ (Performance) ของผูเรียนเปนสําคัญ
การจัดหลักสูตรตามแนวคิดนี้ จึงมักพบคําศัพทที่ใชแตกตางไปจากหลักสูตรเดิม (แตมีเปาหมายปลายทางเดียวกัน
คือ ผูเรียนสามารถทําอะไรไดเมื่อเรียนจบหลักสูตร) ซึ่งควรมีความรูและทําความเขาใจความหมายดังนี้
• Performance Outcomes (Elements of Competency) หมายถึง เปนผลการปฏิบัติที่คาดหวังวาผูเรียนจะ
มีความรูและสามารถปฏิบัติได เชนเดียวกับ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
• Performance Standards (Performance Criteria) หมายถึง เกณฑการปฏิบัติ หรือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติ
(Performance Indicators) เพื่อใหแนใจวาผูเรียนมีความสามารถ/สมรรถนะตามที่กําหนดเมื่อเรียนจบ
หลักสูตร
• Performance Conditions หมายถึง สิ่งที่จะจัดหรือไมจัดใหกับผูเรียน / ผูฝกอบรม ไดแก เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ ฯ สําหรับใชในการประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment)
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• Performance Objective หมายถึง จุดประสงคการปฏิบัติ ระบุสิ่งที่ผูเรียนตองปฏิบัติอยางชัดเจน วาผูเรียน
ตองรูและทําอะไร (what trainee is expected to know and to do.)
• Performance Based Assessment หมายถึง “ผูเรียนถูกคาดหวังวังวาจะสามารถทําอะไรไดบาง เมื่อ
เรียนจบหลักสูตร เพื่อวัดสมรรถนะ (Competencies) ของผูเรียน และตองแสดง หลักฐาน (Evidence) การปฏิบัติ
และอาจรวมหลักฐานดานความรูไวดวย ซึ่งแตกตางจากการประเมินแบบเดิม (Traditional Assessment) มักใชการ
สอบปลายภาค (Final Examination) คิดคะแนนเปนรอยละ เพื่อกําหนดเกณฑการผาน หรืออาจมีการตัดสินแบบใช
กลุมเปนเกณฑการตัดสิน เพื่อตัดสินวาผูเรียนทําไดดีเพียงใด
นอกจากนั้น มาตรฐานสมรรถนะ จึงกําหนดทั้งความรูและทักษะ และหรือ เจตคติ ที่จําเปนตองมีในการ
ปฏิบัติงานหนึ่ง ๆ และยังมีการกําหนดระดับของการปฏิบัติ (Level of Performance) ที่ตองการในขอบเขตเฉพาะ
ของงานในแวดวงอุตสาหกรรมไวดวย
นอกจากคําที่กลาวขางตนแลว ยังมีคําศัพทที่เกี่ยวของและใชอางอิงไดในความหมายของคําตอไปนี้
• Element of Competency
- Training/Learning Objectives จุดประสงคการเรียนรู
- Training/Learning Outcomes ผลการเรียนรู
- Performance Objectives
จุดประสงคการปฏิบัติ
- Task Statements
ขอกําหนดภาระงาน
- Terminal Performance Objectives จุดประสงคเชิงการปฏิบัติปลายทาง (กฤติกรรมปลายทาง)
อีกนัยหนึ่ง คือ สมรรถนะยอยเปนตัวกําหนด จุดประสงคการเรียนรู ผลการเรียนรู ขอกําหนดภาระงาน จุดประสงค
การปฏิบัติ รวมถึงจุดประสงคปลาย
• Performance Criteria
- Sub task ภาระงานยอย ๆ
- Assessment Criteria เกณฑการประเมิน
- Performance Indicators ตัวชี้วัดการปฏิบัติ
อีกนัยหนึ่ง คือ Performance Criteria กําหนดภาระงานยอย ๆ ที่ใชเปนตัวชี้วัดการปฏิบัติ และ นําไปใชเปนเครื่องมือ
ประเมินผลวาผูเรียนสามารถทําไดอยูในเกณฑการปฏิบัติในระดับใด
• Conditions เงื่อนไข หมายถึง การปฏิบัติภายใตเงื่อนไขที่กําหนด ซึ่งอาจประกอบดวย วัสดุ (Materials)
เครื่องมือ (Tools) หรือ อุปกรณตาง ๆ (Equipment) เนื่องจากในการปฏิบัติงานดานอาชีพตาง ๆ ตองมีขอบเขต
(Range of Variables) ใหผูปฏิบัติภายใตเงื่อนไขที่กําหนด เพื่อใหการปฏิบัติงานนั้นสําเร็จลง
ตัวอยางของเงื่อนไข ไดแก
• ในโรงฝก (in the workshop)
• ในอาคารหลายชั้น (in a multi-storey building)
• ในชั้นเรียน (in the classroom)
• ในบรรยากาศของสํานักงาน (in an office environment)
• ในธุรกิจจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม (in a catering industry)
• ใชเครื่องยนตของยานพาหนะที่จัดให (given a vehicle with an operable engine)
• ใชมอดูลและตําราเรียนที่จัดให (given a module book and relevant text books)
• หลังจากเรียนมอดูลที่ 1.2.3 (after completing module 1.2.3)
• โดยไมใชเครื่องคิดเลข (without using a calculator)
เปนตน
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คําที่ควรใชและหลีกเลี่ยงในการเขียน Performance Objective
เมื่อ Performance ระบุสิ่งที่คาดหวังใหผูเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติภาระงานหนึ่ง ๆ การเขียน
จุดประสงคในการปฏิบัติตองสามารถวัดและสังเกตได (Performance states what the trainee is expected to be
able to do upon completion of training. Performance must be observable and measurable) เชน
หลีกเลี่ยงใชคํากริยาหลักทัว่ ไป
(Avoid generalized verbs)
- พัฒนา (to develop)
- เขาใจ (to understand)
- เรียนรู (to learn)
- วิเคราะห (to analyse)
- ทดสอบ (to test)
- คนพบ (to discover)
- คิด (to think)
- ตีความ (to interpret)
- แกปญหา (to solve)
- ตัดสินใจ (to determine)
- สรุป (to conclude)
- อนุมาน (to infer)
- สนุกสนาน เพลิดเพลิน (to enjoy)
- ฉวย ควา (to grasp)
- ทําขอตกลง (to deal with)
- พิจารณา (to consider)

ตัวอยางการเขียนจุดประสงคการปฏิบัติ

ใชคํากริยาทีแ่ สดงการปฏิบัติได
(Use action verbs)
- เอาขอมูล…ออกมา( to retrieve)
- เลือก (to select)
- วาด (to draw)
- พูด (to say)
- บอก (to state)
- ติดปาย (to label)
- ตรวจสอบ(to check)
- ถาม(to ask)
- เขียนขอมูลสําคัญ (to fill out)
- ยาย (to move)
- วาง (to place)
- ซอม (to fix)
- ติดตั้ง (to install )
- เรียกชือ่ (to name)
- ทําเครื่องหมาย (to mark )
- เขียนรายการ (to list)
- ปรับ (to adjust)
- ตัด (to cut)
- ทําลาย (to demolish
- สง (to deliver)
- สราง (to construct)
- ซอม (to repair)
- คํานวณ (to circulate)

ประกอบดวย

1. สิ่งที่ตองปฏิบัติ (the performance)
2. มาตรฐาน / เกณฑการปฏิบัติ (the Standard/Performance Criteria)
3. เงือ่ นไข (the Conditions)
เชน
•
•

นําไฟลที่ระบุออกมาวางบนหนาจอ
เขียนรายการของกฎความปลอดภัยในโรงฝกหัด
• บรรยายทรงผมและเสื้อผาที่เหมาะสมกับการทํางานในโรงฝกงานและเจตคติที่ดีตอความปลอดภัยในโรง
ฝกงาน
• อธิบายเหตุผลของการใชรองเทาบูทเพื่อความปลอดภัย
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การเขียนมาตรฐาน หรือ เกณฑการปฏิบัติ
มาตรฐาน หรือ เกณฑการปฏิบัติระบุเกณฑที่ผูเรียนตองปฏิบัติเพื่อใหงานนั้นเสร็จสมบูรณ ตัวอยางเกณฑที่
กําหนดให ไดแก
• ความเร็วที่ตองการในการทํางานใหเสร็จสมบูรณ
• ความถูกตอง
• จํานวนความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมใหเกิดขึ้นได
• อางอิงเกณฑจากแหลงที่กําหนด
ตัวอยางเชน
• ………ไฟลตองปรากฏบนหนาจอภายใน 10 วินาที
• ระบุรายการของกฎความปลอดภัยในโรงฝกหัดอยางถูกตอง 3 ใน 5 ขอหลัก
• ………..พรอมสําหรับลูกคาภายใน 2 ชั่วโมง โดยจัดสงถึงโรงฝกงาน
• …………. ตามขอกําหนดของ Bosch
จากตัวอยางขางตน แสดงใหเห็นวาการเขียนเกณฑการปฏิบัติในหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ มีความ
สอดคลองกับการเขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมในหลักสูตรเดิม

การประเมินผลแบบฐานสมรรถนะ (Competency Based Assessment)
การประเมินผลเปนการรวบรวมหลักฐานผลการเรียนรู วาผูเรียนมีความกาวหนาถึงเกณฑ หรือระดับที่
กําหนดในมาตรฐาน หรือ ตามผลการเรียนรูที่กําหนดในหนวยสมรรถนะ สมรรถนะยอย และตัวชี้วัด เพื่อตัดสินวา
ผูเรียนสําเร็จตามสมรรถนะที่กําหนดหรือไม การประเมินผลการจัดหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะควรทําควบคู (Built in)
กับการเรียนการสอน โดยวัดทั้งความรูและทักษะและการนําไปประยุกตใช
การประเมินผลแบบฐานสมรรถนะ ไมไดดีไปกวาหรือแตกตางไปจากวิธีการประเมินแบบเดิม (Traditional
Assessment) หรือแบบอื่น ๆ เพียงแตการเมินแบบฐานสมรรถนะใหความสําคัญกับสมรรถนะที่กําหนด
ในการฝก อบรมหรื อศึ ก ษาทางวิช าชี พ การประเมิน ผลที่ เน น การปฏิบัติ (Performance
Based
Assessment) เนนที่กระบวนการเรียนรูและการปฏิบัติ ซึ่งมักจะประเมินทักษะ 4 ดาน คือ
1. ทักษะตามภาระงาน (Task Skills) ความสามารถในการปฏิบัติภาระงานแตละชิ้น
2. ทักษะการจัดการ (Task Management Skills) ความสามารถในการจัดการกับภาระงาน และ
กิจกรรมที่ตองปฏิบัติภายใตงานนั้น ๆ
3. ทักษะในคาดการณอุปสรรคปญหาที่อาจเกิดขึ้น (Contingency Skills) การประเมินทักษะใชไดดีโดย
กําหนดสถานการณจําลอง
4. ทักษะตามบทบาทและงานที่รับผิดชอบและสภาพแวดลอม (Job/Role Environment) รวมถึงการ
ทํางานรวมกับผูอื่น

วิธีการประเมินผลแบบฐานสมรรถนะ
• เนนกระบวนการเรียนรู (Learning Process) และมีการประเมินใหความสําคัญกับการประเมินแบบยอย
(Formative Assessment) อยาตอเนื่อง เพื่อติดตามดูความกาวหนา วินิจฉัยจุดดอย จุดเดนของผูเรียน ใหขอมูล
ยอนกลับ และเปนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผูสอนไปดวย ในขณะเดียวกันตองมีการสอบสรุป
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การ (Summative Assessment) เพื่อวัดและตัดสินกระบวนการเรียนรู(the end of learning process)ตอนเรียนจบ
รายวิชา
• ใชการอิงเกณฑ (Criterion Referenced) วัดความสําเร็จในการปฏิบัติของผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อให
ผูเรียนไดรับการพัฒนา ใชศักยภาพตามความสามารถ โดยไมตองเปรียบเทียบกับผูอื่นและตัดสินแบบอิงกลุม
• ประเมินสมรรถนะที่สําคัญ (Crucial outcomes) กอนเพราะผลการเรียนรู/การปฏิบัติของทุกสมรรถนะ มี
ความสําคัญไมเทากัน บางสมรรถนะอาจมีความสําคัญกวาอีกสมรรถนะหนึ่ง ที่ครูผูสอนจําเปนตองตั้งขอจํากัดในการ
เรียนรูและการประเมินผล
• บูรณาการสมรรถนะตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขาดวยกัน ไมประเมินแยกตามหนวยสมรรถนะ หรือ หนวย
สมรรถนะยอย ออกจากกัน แมวา กรอบมาตรฐานสมรรถนะจะกําหนดแยกเปนหนวยสมรรถนะ สมรรถนะยอย และตัว
บงชี้ ไมไดหมายความวาผูสอนจะตองสอนหรือประเมินผลแยกแตละสมรรถนะ เพราะในการจัดเนื้อหาการสอนแตละ
หนวยอาจตองเกี่ยวของกับสมรรถนะตาง ๆ ที่มีความสัมพันธ เกี่ยวของหรือตอเนื่องกัน
• ใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ไดแก
• การสังเกต (Observation), รายการประเมิน(Checklist)
• การสาธิตและตั้งคําถาม (Demonstration and questioning)
• แบบทดสอบและขอสอบอัตนัย (Pen and Paper Test and essays) ซึ่งใชประเมินดานความรู
• การสอบปากเปลา (Oral Test)
• การทําโครงงาน (Projects)
• สถานการณจําลอง (Simulations)
• แฟมผลงาน (Portfolios)
• การประเมินผลโดยการใชคอมพิวเตอร (Computer-based assessment) เปนเครื่องมือในการสราง
แบบทดสอบและบันทึกผลได
สรุป สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนทุกระดับใหเปนหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ และ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพมีภาระหนาที่ใหการจัดทํา กรอบมาตรฐานสมรรถนะ
ของประเภทวิชาตาง ๆ เพื่อใหสถานศึกษานําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดทําโครงสรางรายวิชา
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลโดยยึดกรอบมาตรฐานสมรรถนะเปนหลัก เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานในอาชีพตาง ๆ ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ดังนั้น ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ จะเปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางมีประสิทธิภาพใหบรรลุตามเปาหมายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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